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COLEÇÃOCOLEÇÃOaprenDa a 
Desenhar O JOca
Desenhar o Joca não é muito difícil, mas explicar suas proporções é um pouco complicado... É como tentar ter de volta um chiclete mastigado ou mandar um piolho 
ao cabeleireiro. A gente não sabe com que visual ele vai sair de lá! Mas o Joca ficará encantado de saber que todo mundo agora vai saber desenhá-lo! Basta pensar em 
um croissant (aquele pão em forma de meia-lua), uma pera, algumas bananas, uma gota de água e bons óculos de grau.

prOntO! 
Agora faça o seu (sem retraçar por 

cima do desenho, por favor!).

A juba do Joca tem um contorno mais ou menos 
definido como uma meia-lua ou um croissant. A 
cabeça, que não conhecemos sem óculos, tem 

forma de uma pequena pera. Os óculos são dois 
círculos meio achatados em cima e embaixo.

etapa 1
O desenho da juba deve ser irregular, 
mas as linhas devem ir em direção à 

parte superior da cabeça.

etapa 2
Faça a barbinha, as sobrancelhas e os 
pelinhos dividindo as mechas da juba.

etapa 3

As pupilas são cortadas pelas pálpebras, 
para ressaltar seu olhar característico.

etapa 4
O corpo é uma grande gota invertida, que termina 
atrás da cabeça. Note que ele não tem pescoço. Os 
braços em forma de banana são compridos e nessa 

posição as mãos tocam o chão. 

etapa 5
Ele tem quatro dedos, mas não faz mal desenhar 

cinco, já que macacos têm cinco dedos. Faça dedos 
fininhos, que ele possa colocar no nariz... Micos-leões 

gostam disso. As linhas vermelhas aqui marcam a 
divisão das cores onde não há traço aparente.

etapa 6

Não esquecer do rabo 
e dos pelinhos.

etapa 7
Agora pode colorir. É possível até acres-

centar tracinhos de reflexo de luz na 
juba quando ele sai do cabeleireiro!

etapa 8




